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راهنمای ارائه طرح های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی فسا
مقدمه:
شیوه نامه حاضر به منظور کمک به نگارش صحیح پروپوزال و همچنین کمک به تبیین فرایند ارزیابی،
داوری و انتخاب طرح های فناورانه می باشد.
تعریف -طرح فناورانه طرحی است کاربردی و برگرفته از یک ایده فناورانه که منجر به تولید یك محصول
یا یک دستاورد قابل تجاری سازی شود.
این طرحها باید شرایط زیر را داشته باشند:
 کيفيت :طرح هایی قابلیت حمایت را خواهند داشت که از لحاظ علمی ،فنی و مدیریت پروژه ،به تایید
داوران و کارگروه فناوری ،کیفیت طراحی باالیی داشته باشند و در راستای تامین اولویتهای (اقتصاد
مقاومتی) کشور یا دانشگاه علوم پزشکی فسا باشند.
 شفافيت :مجریان طرح موظف به ارائه توصیفی شفاف از موضوع و برونداد طرح هستند و در صورت
لزوم باید پاسخگوی سواالت داوران باشند.
 مالحظات اخالقی  :مجریان در تمام مراحل انجام طرح یا تولید محصول موظف به رعایت اصول اخالق
در پژوهش و اصول مشارکت در حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح خواهند بود .معاونت پژوهشی
در صورت مشخص شدن هر نوع تخلفی در هریک از مراحل طرح از ادامه بررسی یا حمایت طرح
معذور بوده و مجریان متعهد به بازگرداندن بودجه های دریافتی و پاسخگوی موارد تخلف خواهند بود.

نحوه ثبت پروپوزال:
-1

جهت ثبت عنوان و تا زمان تحقق قابلیت ارسال پروپوزال های فناورانه در سیستم پژوهشیار الزم

است نامه درخواست( ،صرفا شامل عنوان و نام مجری طرح) از طرف مدیر گروه یا رییس مرکز تحقیقات
مرتبط ،در سیستم اتوماسیون به معاونت پژوهشی ارسال گردد.
-2

همزمان با ارسال نامه درخواست ثبت عنوان ،یک نسخه تکمیل شده از پروپوزال به مدیریت توسعه

فناوری پژوهشی تحویل می گردد .تا زمان عقد قرارداد با معاونت پژوهشی ،شماره و تاریخ نامه ثبت عنوان
به منزله شماره پیگیری طرح خواهد بود.
-3

در صورت تصویب طرح و پس از عقد قرار داد در مدیریت امور پژوهشی ،شماره نهایی طرح

پژوهشی مشخص خواهد گردید.
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-4

کارگروه طرح های فناورانه معاونت پژوهشی ( زیر مجموعه شورای فناوری معاونت پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی فسا) مسئول بررسی شرایط حداقلی طرح خواهد بود( .تصمیم گیری و تایید واجد شرایط
بودن پروپوزالها برای ورود به فرایند ،قبل و یا در حین داوری امکان پذیر خواهد بود).
فرایند بررسی و داوری:
-1

ثبت عنوان پروپوزال و تحویل آن به مدیریت فناوری

-2

بررسی مقدماتی پروپوزال توسط کارشناس دفتر کارگروه فناوری( پروپوزال باید به درستی و به

صورت کامل تکمیل شده باشد).
-3

بررسی پروپوزال در کارگروه فناوری جهت تایید اولیه وتعیین داوران

-4

ارسال پروپوزال برای دو داور داخلی در دانشگاه و حداقل یک داور خارج از دانشگاه

-5

ارایه و بررسی داوری ها در کارگروه فناوری پژوهشی جهت تصویب ،رد و یا درخواست پاسخ از

مجری
بسته به موضوع طرح در خصوص نحوه تقسیط بودجه طرح و همچنین خروجی متناظر با هر
-6
مرحله از طرح تصمیم گیری می شود.
تصویب طرح به اطالع مجری رسانده شده و جهت عقد قرار داد به مدیریت امور پژوهشی معرفی
-7
می گردد.
تبصره :حقوق و سهم مالکیت فکری و مادی حاصله از طرح برای مجریان و دانشگاه طبق آیین نامه های
فناوری و یا توافق با شورای فناوری دانشگاه تعیین و در قرارداد درج می گردد.
-8

بسته به سقف مالی حمایتی دانشگاه یک تا دو نفر (یا یک کارگروه ) به منظور نظارت بر حسن انجام

طرح مشخص می شود.
تبصره :نظارت مشمول پرداخت حق الزحمه از طرف معاونت پژوهشی می باشد.

توجه:
-1

این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اطالعات عمومی جهت تشریح اهداف اقتصادی و

برنامه های محققین به منظور طرح در کارگروه طرح های فناورانه ( زیر مجموعه شورای فناوری معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا) تدوین شده است .لذا تکمیل آن به منزله پذیرش ،مشارکت یا هر نوع
رابطه کاری دیگر با شورای مذکور نمی باشد.
-2

تا یید و تصویب این پروپوزال به معنای تایید یا مجوز کاربرد (بویژه کاربرد بالینی) محصول

موضوع طرح نمی باشد.
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 -4مشخصات مجریان طرح
 -4-4مشخصات مدیر اجرائي طرح:
نام و نامخانوادگي

شغل/رشته تخصصی

رتبه علمي

نوع همكاري در طرح

نشاني و تلفن محل كار

تلفن همراه و رایانامه ()E-mail

امضا

 -2-4مشخصات همکاران طرح:
ردیف

نام و نامخانوادگي

شغل/رشته
تخصصی

رتبه علمي

نوع همكاري در
طرح

نشاني و تلفن محل كار

1
2
3

4

تلفن همراه و رایانامه ()E-mail

امضا

 -3-4سوابق پژوهشی و فعاليت فناورانه مجری و هر یک از همکاران طرح در حيطه مرتبط با طرح حاضر توضيح داده شود.
نام مجري یا همکار
طرح

عنوان طرح (کد و نام مدیر اجرایی طرح قبلی)

نوع مشاركت

وضعیت طرح
(در حال اجرا و خاتمه یافته)

 -1-4سوابق پژوهشی و فعاليت فناورانه مجری و هر یک از همکاران طرح مرتبط با محصول و ایده های دیگر توضيح داده شود( .مقاالت ،گواهی طرح
و یا گواهی ثبت و اختراع )...
نام مجري یا همکار
طرح

عنوان طرح (کد و نام مدیر اجرایی طرح قبلی)

5

نوع مشاركت

وضعیت طرح
(در حال اجرا و خاتمه یافته)

 -2مشخصات و معرفی طرح
-4-2عنوان طرح:
Title:

 -2-2خالصهای از طرح فناورانه (در  252تا  522کلمه توضيح دهيد).

 -3-2اهداف تحقيق.
 -4-3-2اهداف اصلي:

 -2-3-2اهداف اختصاصي ( : )Objectives Specific

 -3-3-2اهداف كاربردي):(Applied Objectives

 -1-3-2فرضيات:

 -5-3-2آیا طرح برگرفته از نتایج یک پایان نامه یا یک طرح پژوهشی قبلی است؟ توضيح دهيد.

 -6-3-2خالصه روش ونحوه اجراي طرح:
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 -3توضيحات مربوط به طرح فناورانه (مشخصات فنی ایده به طور کامل نوشته شود).
 -4-3تعریف واژه هاي اختصاصي:

 -2-3مقدمه و دانش پيشين:

 -3-3مزایای طرح فناوری:

 -1-3مهمترین نتایج کلی حاصل از اجراي طرح( :اهميت راهبردی فناوری در ارتقای جایگاه کشور ،اشتغال زایی،
جذابيت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محيطی)

 -5-3نوع پروژه و حوزه فناوری( :در صورت لزوم ،بيش از یک مورد عالمت زده شود)
فناوری ترکیبات دارویی ،غذایی و بیولوژیک
روشهای درمانی مبتنی بر استفاده از یک محصو ل فناورانه
فناوری تجهیزات پزشکی
فناوریهای تشخیصی
 فناوری اطالعات و تهیه نرم افزار
فناوریهای سالمت وتکنولوژی پاک و سالمت
فناوری ترکیبات و مواد پیشرفته
فناوری نوین آموزشی
سایر(توضیح دهید)

-6-3سطح فناوری پيشبينی شده برای محصول:
 نمونه آزمایشگاهی
 تولید یک نمونه محصول مشابه با محصوالت خارجی یا داخلی
 سایر
(در صورت پاسخ مثبت به هریک از سواالت فوق ،مورد را توضیح دهید).
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-6-3خروجی طرح:
 پروتوتایپ
 فرآیند بهینه شده تولید یک محصول
 افرایش مقیاس تولیدscale up
 نمونه صنعتی و یا با آمادگی ورود به صنعت
 دستیابی به دانش فنی
 یک نوآوری منجر به ثبت اختراع داخلی و خارجی (پتنت مذکور با در نظر گرفتن فاکتورهای بازار باید منجر به
قرارداد انتقال فناوری شود وصرفا پتنت به عنوان محصول قابل قبول نیست).

 -8-3بكارگيري محصول نهائي مستلزم دریافت چه مجوز هاي استانداردي از سازمان هاي داخلي (مثل موسسه
استاندارد ،آزمایشگاه رفرانس ،ادارة كل تجهيزات و یا  )....مي باشد؟ ذكر گردد.
 اطالعاتی در دسترس نیست و نیاز به مطالعه دارد
 هیچ استاندارد داخلی یا خارجی ندارد
 استاندارد (تاییدیه) داخلی نیاز دارد ولی اخذ نشده است
 استاندارد (تاییدیه) داخلی نیاز دارد و اخذ شده است
 استاندارد (تاییدیه) داخلی یا خارجی دارد و اخذ شده است
توضیح :استاندارد مربوط به یک محصول است ،و در صورت دست یابی به فناوری و در مرحله تولید محصول و
جهت حمایت از تولید و پیشبینی سازوکارهای الزم مثل حمایت از محصوالت دانش بنیان اظهار می گردد.

 -9-3کاربرد:

 -42-3كليات روش اجرای طرح:
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 -4خصوصيات فنی طرح:
 -4-4ادعاها :مشخصات فني نتيجه ایده (ویژگيهاي محصول/خدمات نهایي)

 -2-4سابقه موضوع ایده و اجرای طرح در داخل یا خارج کشور از جنبههاي نظري و تجربي و محل اجرای پروژه

همراه با ذکر منابع را بيان کنيد:

 -5مشخصات اقتصادی (موارد به طور کامل و همراه با مستندات ذکر شود):
 -1-5دالیل انتخاب موضوع :توجيه علمی ،فنی ،اقتصادی و ضرورت فن آوری:

 -2-5مشکالت فعلی موجود در تهيه و یا تامين محصول یا خدمات در داخل و خارج چيست؟

 -3-5سایر مزیتهای اقتصادی محصول نسبت به نمونه های موجود و یا مشابه چيست؟

 -4-5بازار هدف (مشتریان اصلي و استفاده کنندگان بالقوه نهایی) محصول/خدمات خودرا مشخص نمایيد( .مصرف
كنندگان ،خصوصي یا دولتي بودن ،بازار داخلي یا خارجي)

-5-5

ظرفيت تقریبي بازار محصول/خدمات خود را مشخص نمائيد.

 -1-5-5میزان بازار مصرف برای طرح در حال حاضر به چه مقدار می باشد؟
 -2-5-5تعداد مورد نیاز بازار داخل کشور؟
 -3-5-5تعداد مورد نیاز بازار خارج از کشور؟
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 -6-5آیا شما از روند رشد بازار /بازارهاي هدف ارزیابي مشخص و مستندي دارید؟ بيان نمایيد.
پیش بینی شما برای سهم بازار نتیجه حاصل از این طرح به چه مقدار می باشد؟
آیا امکان تولید انبوه یا کاربرد گسترده موضوع پروژه پیش بینی شده است ؟

 -7-5آیا مذاكرات و یا قراردادهایي با مصرف كنندگان محصول داشتهاید؟ (مستندات مربوطه ارائه گردد)

 -8-5آیا امتياز قسمتی یا کل این طرح به فرد یا سازمانی پيش از این واگذار شده است؟ (مستندات مربوطه ارائه
گردد)

 -9-5نقاط قوت و ضعف رقبا از نظر شما چيست؟ (توضيح دهيد)

 -11-5برآورد قيمت محصول در حال حاضر در بازار و یا هزینه تقریبی تمام شده برای توليد هر واحد محصول در
حال حاضر چه ميزان است؟
 -11-5قيمت محصول /خدمات مشابه داخلي و خارجي چگونه است؟

 -12-5آیا اجراي ایده شما نياز به گرفتن مجوز خاصي دارد؟توضيح دهيد.

 -13-5در مورد نوآورانه بودن ایده ،زمينهكاري و یا كپي برداری از نمونه خارجي /داخلي آن توضيح دهيد  .چه
نوآوری در طرح پيشنهادی (چه در توليد و چه در خدمات) وجود دارد؟

 -14-5در صورت اجرای طرح ميزان درآمد زایی ویا صرفه جویی ایجاد شده در طی یکسال ودر یک بازه پنج ساله
به چه مقدار پيش بينی می گردد؟
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 -6جدول زماني مراحل اجرا طرح )(GANTT CHART
ردیف

شرح هر یك از فعالیتهاي اجرائي
طرح به تفكیك

زمان اجرا (ماه)

طول مدت
(ماه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

11

22

نام و نام خانوادگي مسئول محل اجراي طرح

امضا  /تاریخ

23

 -7محل یا محل هاي اجراي طرح (دانشکده/مرکز تحقيقاتي/مرکز رشد):

24

1
2
3
4
5

 -8هزینه های طرح:

 -1-8هزینه آزمایشها و خدمات تخصصي كه توسط موسسات دیگر صورت مي گیرد:
تعداد كل دفعات

مركز ارائه دهنده خدمات

هزینه براي هر دفعه (لاير)

جمع (لاير)

موضوع آزمایش یا خدمات تخصصي

جمع هزینه هاي آزمایشات و خدمات تخصصي (لاير):

 -2-8مشخصات سایر افرادی که خدمات تخصصی از ایشان خریداری می شود.
نام و نام خانوادگي

شغل

درجه علمي و رشته
تحصیلي

نوع همكاري*

جمع هزینه (لاير)

* نوع همكاري ،بطور دقیق و به تفكیك براي هر یك از افراد در ارتباط با اجراي طرح ،ذكر گردد.
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كل ساعات
كار براي
طرح

حق الزحمه
در ساعت
(لاير)

جمع (لاير)

آدرس و شماره
تماس

امضا

 -3-8جدول هزینه هاي وسایل و مواد:
نام وسایل و یا موادمصرفي

نام محل تهیه

تعداد یا مقدار الزم

مبلغ واحد (لاير)

كل مبلغ (لاير)

جمع كل (لاير)

 -4-8سایر هزینه ها:
موضوع هزینه

توضیح در باره كمیت و یا كیفیت موضوع هزینه

هزینه مسافرت
هزینه تایپ ،تكثیر… ،
هزینه هاي متفرقه
جمع هزینه (لاير)
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كل مبلغ (لاير)

 -5-8جمع هزینه هاي طرح:
مبلغ (لاير)

نوع
پرسنلي
آزمایشات و خدمات تخصصي
وسایل و مواد
سایر هزینه ها

جمع كل هزینه هاي طرح (لاير)

 -6-8آیا منبع دیگري ( به غیر از معاونت پژوهشي دانشگاه ) در تامین هزینه طرح مشاركت خواهد داشت؟
بله □

خیر □

لطفا ً میزان مشاركت و چگونگي آن توضیح داده شود:
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آیا این طرح در محل دیگر (دانشگاه و خارج از دانشگاه ) ارائه شده است یا نه ؟

نام محل :
نتیجه ارائه  :تصویب□

عدم تصویب □

 -11نوع و ميزان حمایتهاي مورد نياز (شامل حمایتهاي مالي ،محل استقرار ،خدمات کارگاهی ،تجهيزات اداري،
خدمات مشاوره ای ،معرفی جهت حضور در نمایشگاه ها و سایر موارد ذکر گردد:

 -44مالحظات

اخالقي ( :مجری متعهد می گردد اصول ایمنی کار آزمایشگاهی جهت پيشگيری از آلودگی افراد و محيط رعایت

خواهد شد)
 مجری اصلي و تيم اجرایي متعهد مي گردند ،عالوه بر رعایت كليه اصول اخالقي حاكم بر پژوهش ،مفاد زیر را رعایت كنند:
 در صورت تصویب طرح ،كليه حقوق مادی و معنوی مترتب از طرح را طبق قرارداد منعقده با معاونت تحقيقتات و فناوری رعایت
و ایفا نمایند.
 مجری اصلي و هر یک از اعضای تيم اجرایي متعهد مي گردند ،ایده و پروپوزال حاضر را قبالا در هر نوع موسسه دولتي یا غير
دولتي اعم از دانشگاه ها  ،مراكز تحقيقاتي یا صنعتي ثبت نكرده و در قبال آن هزینه ای دریافت نكرده باشند.
 در صورت جذب منابع خارج دانشگاه مجری طرح مي بایست جزئيات آن را به مدیریت توسعه فناوری سالمت اعالم نماید .

امضا  /تاریخ

نام و نام خانوادگی:

 -42مراجع علمی و فنی:

نام و نام خانوادگي مدیر اجرایی طرح:
امضاء/تاریخ

مستندات:
قابل توجه فناوران محترم:
الف) در پاسخ به هر کدام از سؤاالت و جداول در صورت نياز از سطرهای بيشتر ،استفاده گردد.
ب) لطفا ا در صورت لزوم مدارک ذیل پيوست گردد:
 رزومهي تیم كاري (مؤسسین و همکاران اصلي شامل کپي شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلي و سایر مدارك آموزشي
مرتبط)
 مدارك ثبت شركت (شامل اساسنامه و اظهارنامه)
 کپي مجوزها ،گواهينامهها و تقدیرنامهها
 اطالعات فنّي محصول ،اعالم نیاز مشتري
 کپي سایر مدارک تکمیلي
ج) لطفا ا فایل الکترونيکی فرم تکميل شده را نيز ارائه فرمایيد.
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